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 لی ختیار عه به) داله ستایشی ئازادی(ک بۆ  یه وه خوندنه: وه له ئازادی بیرکردنه
  

زیز ردار عه سه  
 

هاو جوانی له ژر ناونیشانی له  لی نووسینکی به پز و پر به ختیار عه رز به دا به323له هاوتی ژماره 
زاییانه پاش   انووسرابوو تا هاک وه نه ختیار بۆئه ی به قه م ده ئه. وه ستایشی ئازادیدا بوکرده

قک بوو که  ختیار ده ی به که قه ده. رێ وارک تپه ب هیچ شونه وانانه به رپی رۆژنامه کی سه یه وه خوندنه
له  و وه  رکه چاومانکرده ی هه وه یواسین بۆ ئه وه هه کانمانه نیشت جگای نوستنه پوسته به دیواری ته

                         .وه ینه وه که پویسته بیرله ئازادی بکه وته  و بیرمانکه بیبینینستاین ههو خه
گرت که داوای  ئه ک دونیابینی و تروانین له توی خۆیا هه ختیار کۆمه ی به که مه نووسینه رای ئه ره سه

و له  که قه یه بۆ ده وه  تم خوندنهس م پی هه ده وئه دا هه ی من لره مه ئه. ن که ی زیاترمان لئه وه بیرکردنه
را  ی به سه ستکی شاعیرانه که هه قه تادا به گشتی ده ره له سه. یه به ئاقاری جیاوازدا وه مانکاتدا بیرکردنه هه
کانی شایانی  قه ی کورد که ده مه شاعیرانه و زۆر که ککه له ختیار یه س شاراوه نیه که به دیاره له که. زاه

. چوون بین وه، زیاتر توشی هه ینه وه بیرکه کات زیاتر به سۆزه سته وامان لئه م هه م ئه به. ن وه  خوندنه
 هی جودا جودا و  ر کۆمه سه ئازادی به. وێ بیناسنی یه ختیار ده ک به ئازادی دۆخکی شاعیرانه نیه، وه

یشتنیان له  م هنه تگه وه، ئه گرنه کده یهرتاپایان له مرۆڤدا یان له تاککدا  وه، که سه شکته جیاوزدا ده
بۆ زیاتر  (.ین کی گشتی بۆ ئازادی بکه یه وه بۆ تاککی تر جودایه بۆیه زۆرگرانه پناسه تاککه

، له کتبی وه رته تیکی جیل دۆلۆز بگه پۆله- توانت بۆ ووتاری فره ر ده م تزه خونه ی ئه وه روونکرنه
که  قه شکی زۆری ده  کو به   هی ئازادی بکا ب داوه پناسه وی نه ختیار هه  بهنده رچه  هه،)2لۆگ  دیاله
نده  رچه هه. ستی لی چیه به و مه وه که ئه ته کردوینه ر بۆی روون نه مککا که نووسه ر چه سه دانه به پیاهه

                   .که تی چ ئازادیهس به ختیار مه یت که به  بکه وه ست به توانی هه گشتی ده دا به که قه له توێ ده
                                               

نت ئازادی  رلین ناوی ئه گرت، جۆرکه له ئازادی که ئایسیا به ر دائه ختیار پی له سه  بهی که و ئازادییه ئه
س تر،  یه که که وتانه سوکه  ههو کار و یاساو پالن و دۆخ و تیڤ ئه گه ست له ئازادی نه به مه. تیڤ گه نه
 پی وت یه نجامدانی کارک که ده سک له ئه ستن بۆ رگرتن له که ده پ تر، پی ههن تر، گرو الیه
ندک ئابووریناس و  ن هه الیه م ئازادیه له  ئه.وه دت ره که له ده م ئازادیه ئازادیه کی تر ئه به مانایه. ستت هه

ی  مان شوه ربوکراوه، بۆ نموونه، مرۆڤکی بکار ، ئاسان نیه به هه وه زیاتر به کانه وه سیاسیه ره لکۆه
 و  ت و پکھاته وه  دهتیڤ، گه  ئازادی نهم ئازادیه، ختیار دوژمنی ئه  الی به.ن کار ئازادبت مرۆڤکی خاوه

            .وانی تر رانی حیزب، ئه ک؛ قانون، نوسه تی وه ست و پکانیه ده
. بته هۆی ئازادبوونی مرۆڤ ت و یاسا و ئاین، ده وه یه، ئایا ئازادبوون له ده وه وره ئه م پرسیاری گه به

مان  م پرسیاره می ئه ختیار وه ی به که نووسینهی روونه که  وه ئه.  نیه که شکی چیرۆکه نھا به مه ته هیان ئ
می  وه نگه به ت و قانون ، ره وه تیکردنی ده ک دژایه وه، وه نتهیھ و به نموونه ده ی ئه وه م ئه به. وه ناداته
وه کاتک  ترسیه وته مه که یه که ئازادی ده وه وێ بیت ئه یه که ده ی وتاره وه  بۆیه ئه.م پرسیاره دابنرت ئه

                             .نریت ستی بۆ دائه ربه وه به وانی تره ن ئه الیه له
شی ئازادی الی  م به زانم دووه م، به پویستی ئه ت و ئازادی بکه وه ندی ده یوه ی بم باس له په وه هپش ئ

تیڤ  ست له ئازادی پۆزه به مه. تیڤه شی ئازادی ئازادی پۆزه م به رلین دووه الی به. رلین بناسنم ئایسیا به
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دا زابت که له ناوخویدایه و ری   گۆنهو کۆسپ و رگر و گری و ر ئه سه ب به یه که تاکک ده وه ئه
که له . ڵ خوددا گه رکردنه له  شهی ئازادی  وره شکی گه کی تر به به مانایه. ی ئازادبت وه گرت بۆئه لئه
ناست ناتوان  سک خۆی نه ر که گه چونکه ئه. ی ناسینی خود که مانکاتدا بریتیه که پرۆسه ئاۆزه هه

                                                                 .ادبتمانای ئازادی ئاز به
ئازادی .  سک سکا ببته هۆی ئازادبوونی که م که رده به کان له سته ربه رج نیه البردنی به میشه مه بۆیه هه
مه به   ئه.زایی ربازک، له ئازادی پیاوکی هاکه ندک، ئازادی شاعیرک، جوادیه له ئازادی سه رمه هونه

ر له  گه دت ئازادی ئه وه کو به مانای ئه ی مانای ئازادی نیه، به وه سکردنه وه یان ته مانای کورتکردنه
وه و ببته هۆی کۆتایی ئازادی له بری دابینکردنی  نگه به خراپ لکبدرته ی قانون یان یاسابت ره وه ره ده

راورد له نوان هاتنی  غدا، به کی به کانی خه کک له الوه ، له بلۆگی یهوه هنمه ک ده یه  دا نموونه  لره.ئازادی
وه  رای ئه ره وه سه وه ی ئه کان، به کات بۆ پشکنینی ماه ربازی عراقی ئه مریکی و سه ربازی ئه سه
رکوێ  ههله ن، چونکه  کان فریشته ربازه عراقیه راورد به سه م به کان باش نین به مریکیه ربازه ئه سه
ر  ک هه مه نه ئه. ن که ی ئه ر خرا القه وێ هه ستکه سایان ده روو پانزه سه  کان کچکی له ربازه عراقیه سه
وا ئازادیان  وه ئه ویه گایان ل ره رکه ترسی کۆمه ت هه لکی رۆژهه شکی زۆری خه کو به رباز، به سه

                .ن هوانی تر پشلک هنن ئازادی ئه کارده وه به بۆئه
رگی  بته هۆی مه که ئازادیمان نه. یه چۆن ئازادبین وه وه ئه ینه وه بیری لبکه بت زۆر به ئاگاییه ی ده وه ئه

 .ن که ت ئه وه شه بۆ کۆتایی ده وه نزیکه که بانگه کانه نارکیسته ختیار زۆر له دیدی ئه دا دیدی به لره. ئازادی
                       .رکی چاکه وه وه که به سروشت بوونه نه که ها بیر له مرۆڤ ئه وه

ی  ت نۆیزیک و فریدمان، له میانه تایبه کان به ڵ نیولیبراه یه له گه کی زۆری هه نگیه مانکاتدا هاوئاهه  له هه
ن  که ی بۆئه شه کان بانگه نارکیسته په ئه ی چه و ئازادیه ئه. پیتالیزم که- نارکۆ می ئه پاپشتکردنیان له سیسته

رگیز هیچ  یایه هه نده خه وه رکردن نیه چونکه ئه سه  له م ئازادیه شایانی قسه دیاره ئه. مایه کی ب بنه ئازادیه
کی  موو مانایه  هه گا، کۆتایی هنان به ری کۆمه رتاسه کی نابت جگه له داروخانی سه یه رهاوشته ده

                                                                                         .ئازادبوون
ته له کاروباری  وه ی ده وه ست لی دوورخستنه به نارکیزم، مه ی ئه که وه ره  رووه راستهوه، کی تره الیه له

گای  ک کۆمه ن وه که ک ئه گایه هوانه داکۆکی له کۆم م بیریاره راستره ئه. تی بازار و کاروباری تایبه
، که له فلیمی کاوبۆیدا  مریکایه ی رۆژئاوای ئه شه و به لد وسته، ئه ست وست لره وایه به ، مه)وست(
ن  ه  کو ئازادیه بۆ خاو موان به ست لی ئازادی نیه بۆ هه  به ت مه وه ی دوور له ده م ئازادیه  ئه.یانبینین ده
ر  رامبه ک به ر لپرسراویه ر هه رامبه ژاران، ئازادبوونه به ر هه رامبه رپرسیارتی به ونه له بهرمایه، ئازادبو سه

ۆ م کاتک دم ب که مکه ئه م چه  ئهر سه  له له داهاتوودا زیاتر قسه. (موو شتکی تر گا، سروشت، هه کۆمه
مکی  مکی سپۆنتینیوتی و چه ت چه به تایبه، کانی تر وه ک و لیبراله راستره ت الی هایه وه ی ده وه  خوندنه

                                                                ).ترادیشناڵ
ی که  سکه و مانا شاعیرانه ته یه له ئازادی مانای بوتری هه. براون مکی لک نه ت دوو چه وه ئازادی و ده

ن پاداشتی  سوف و ئابووری ناس و خاوه یله مارتیا سین، فه هی ئ وه به خوندنه. خش به ختیار پی ده به
ژاری  هه. وه بته مان بۆ روون ئه   ندانه هه م ره رد، زیاتر ئه نۆب له ئابووریدا، مامۆستای زانکۆی هارڤه

م  هوه، ئ ی ئابووریه  رگای رکخستنی مرۆڤ دۆستانه نھا له بۆیه ته. م ئازادیه رده ی به وره ستی گه ربه به
نھا  وه دت، که ته ه گا و بازار  له رکخستنی کۆمه کی ئاۆزه یه ئابووریش پرۆسه. کرت رده سه یه چاره کشه

دا من ئاگادارم له  لره. ت ئازادی بوونی نیه وه ب ده به. بت راده رقه ت و یاساوه به وه  له رگایی د
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کو  ردانین، به ت له شه وه  ئازادی و قانون ئازادی و دهم به. ت سه ت و خواستی پانواخوازی ده سه ده
ساندن و  مکی خه ختیار خۆی باش له چه به .ریب بوون شتن به ئاستی ته کدان بۆ گه له ملمالنیه

کان  مریکیه تاندنی پیاو الی لیبراه ئه مکی ئافره ندک له له چه کردن الی فۆکۆ ئاگاداره، نازانم چه خۆشه
ی شارستانی بوونی مرۆڤ  وره شکی گه یم به بۆیه ده. وانی تر ر هاملتن و ئه نده لسکه ت ئه تایبه ئاگاداره به

کی  وه بۆ ئازادیه کی کویه ی وه گۆرینی له ئازادیه که خشین به ئازادیه  بریتیه له رکخستن و مانابه
              .                                                           شارستانی

فی  و   لسه ی فه هی کش ر کۆمه منباته سه مکه ده م چه ئه. حیله گا موسته  ژیانی کۆمه وه ت پکه وه ب ده   به
. ر بکرت ی له سه دا به ووردی و درژی قسه گا که ناتوانرت لره ت و کۆمه وه تی دهسیاسی له پویس

ب  گا به الی هۆبز کۆمه. م که مکی دۆخی سروشتی ئه هۆبز و چهباس له نھا  وه ته م بۆ روونکردنه به
وه،  گا بخاته ژر رکفی خۆیه کانی تری کۆمه بت هزه تک که مافی هه سه ب بوونی ده ت، یان به وه ده

نگه بۆ  ره. موان وه دژی هه نگه چنه جه مووان ده وه که هه بته رووی دۆخک ده  هگا رووب کۆمه
یه  زگایه و ده ت ئه وه لت ده ر ده ڤیبه. ین رزکه ر قه ی ماکس ڤیبه که م تزه پناسه ناسراوه ی ئه وه دنهروونکر

ت بوونی  وه یبینین کاتک که ده ک ئستا له عراقدا ده وه. یه کارهنانی توندوتیژی هه که مافی یاسایی به
دا  لره. رکردن کان بۆ ملمالنکردن و شه جیاوازهپانی هزه  بته گۆره لگا ده دات کۆمه ست ئه خۆی له ده

ژار  ههن تیایا کورت و ی که ژیا و دۆخه رزگاریان بت، ئهی له دۆخی سروشتی  وه کی بۆئه ی خه هۆبز ده
گورت له  ته که ژیان ده وه نھا بوونی ده ته. ت پکبنن وه وتنک که ده نه رکه گه  ده،ریه سه رده و پر له ده

گای ئمه هشتا  وانی تر چونکه کۆمه ک ئه م نه که دا باس له هۆبز ئه من لره. وه بۆ شارستانی ته ریه هرب به
                              . ختیار واقیعیانه نیه ی به که وه دیده رۆسۆییه. ژی دا ئه له دۆخی پش مۆدرنه

                                                                 
قک بۆ  بته ده ئایا ده. وه خونرته  چۆن دهختیار ی به که  نوسینهیه که ئایا وه قه ئه م ده کی تری ئه یه کشه

زگا  و ده ت ئه وه ده. ت وه وه له خراپی و گلتی ده قک بۆ بیرکردنه بته ده وه له ئازادی یان ده بیرکردنه
م  به. چت رنه ی له باری ئاسایی خۆی ده وه وه بۆئه  چاودریهر ژ ینه هموان بیخ ب هه یه که ده پویسته

رای  بۆیه به. یه کی ئمه قی خه ی عه وه نگدانه زگایه ره و ده ت، ئه وه ته ده بووه تی کوردی هشتا نه وه ده
ی بیر له  وه بری ئهوه له  تکی یاسایی مرۆڤ دۆست بنیه کایه وه  چۆن دههی وه  ئه زیاتررکمان من ئه
ی  که نگه نوسینه م ره بۆیه ده. یاکی خۆش هیچی تر نیه وه که جگه له خه ینه کی شاعیرانه بکه ئازادیه

      .  وه له توند و تیژی وه له ئازادی ببته هۆی بیرکردنه ختیار له بری بیرکردنه به
                 

 
 


